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Yasal Uyarı: Burada yer alan hiçbir bilgi, yatırım tavsiyesi veya Meksa Yatırım veya başka bir şirket tarafından veya onlar adına her hangi bir kimseye, her hangi bir menkul kıymetin 

alınması veya satılması yönünde her hangi bir icap veya davet teşkil etmez. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak 

Kurumlara ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı 

hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada 

yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, 

sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

 

 

 

Piyasalarda dalgalanma sürüyor… 

                TCMB’de başkan değişikliğinin yansımaları, Bugünkü Adalet ve Kalkınma Partisi Kongresi'nde 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelecek açıklamalar, Türkiye-ABD ilişkisi, bankalar ve derecelendirme kuruluşlarının 

devam eden Türkiye değerlendirmeleri, Fed Başkanı Powell-ABD Hazine Bakanı Yellen’ın sunumu, ABD 10 yıllık 

tahvil faiz oranı, ABD-Rusya ve ABD-Çin ilişkileri, salgın kaynaklı gelişmeler ve makroekonomik veriler yakından 

takip edilen konu başlıkları. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde geri çekilme devam ederken Dolar Endeksi (DXY) 92 

seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlama eğiliminde. Fed Başkanı Powell’dan “Enflasyonda ılımlı yukarı yönlü baskı 

görülecek ancak kalıcı olmayacak. Enflasyon endişe kaynağı olması halinde mücadele edecek araçlarımız var. 

Ekonomik toparlanma halen tamamlanmış olmaktan uzak.” açıklamaları geldi. ABD Hazine Bakanı Yellen ise “Vergi 

politikası değişikliği altyapı programlarının ödenmesine katkı sağlayacak. Kurumlar vergisinin fiyatlara ve tüketicilere 

etkisi belirsiz.” yorumunda bulundu. Diğer taraftan ABD cari açığı 2020 yılında 647 milyar olarak gerçekleşti. Bu 

rakam son 12 yılın en yüksek verisi. Şubat ayı ABD yeni konut satışları ise 775 bine ile Mayıs ayından bu yana en 

düşük seviyesine geriledi. ABD’li Dr. Fauci’nin “AstraZeneca verilerinin muhtemelen olumlu fakat yapılan basın 

açıklaması tamamen doğru değil” açıklaması dikkat çekici. AstraZeneca ise 48 saat içinde birincil sonuçları kamuoyu 

ile paylaşacak. Euro/Dolar paritesinde kar satışları görülüyor. Güçlenen Dolar Endeksi ve Avrupa’da salgın kaynaklı 

gelişmeler pariteyi olumsuz yansıyor. Avrupa Merkez Bankası Baş ekonomisti Lane, varlık satın alma hızında önemli 

bir artış sağlanmasında kararlı olunduğunu, ikinci çeyrekte kilitlenmelerin bir miktar uzayacağını ve son ABD teşvik 

paketinin Euro Bölgesi ihracatını hızlandıracağını belirtti. Diğer taraftan ilk doz Johnson & Johnson aşılarının 

Avrupa’ya Nisan ortasında geleceği tahmin ediliyor. Altın (ons/dolar) tepki alım denemeleri yükselen ABD Dolarının 

ardından güç kaybediyor. Dolar/TL tarafında geri çekilmelerin ardından hareket yönünü yeniden yukarıya çevirdi. Dün 

sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’tan “Faizler ekonomik gerçeklerin izin verdiği kadar 

düşük olmalı. Merkez bankasından olağanüstü bir adım atılmayacak” yönünde gelen açıklamalar dikkat çekici. Ak 

Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise kabine değişikliğine ilişkin “Sayın Cumhurbaşkanımız ekibiyle beraber 

yeni bir düzenleme yapacaktır, yeni bir düzenlemeye gidilecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz” yorumunda 

bulundu. Dün Fitch’ten “Değişiklik, Türkiye’nin enflasyon ve dış finansman riskleri üzerinde baskı yapıyor. Yeni 

başkan altındaki politikanın yönünü ve Türkiye’nin dış pozisyonunun gelişimini dikkatle izleyeceğiz.” açıklaması 

geldi. Diğer taraftan ABD Dışişleri Bakanı “ABD ve NATO’nun, Türkiye’yi yakın tutmak için güçlü çıkarları var. 

Ankara ile farklılıklarımız olduğu bir sır değil.” Açıklamalarında bulundu. Avrupa Birliği Raporunda ise Ankara AB 

çıkarlarına karşı hareket ederse Türkiye’ye ölçeklendirilebilir ancak tersine çevrilebilir yaptırımlar değerlendirilmeli 

yorumu dikkat çekici. Tüm bunlarla birlikte dün açıklanan vaka sayısının 26 bin seviyesine yükselttiğini de belirtelim. 

Petrol (Brent) Avrupa’daki kısıtlama önlemleri nedeniyle olumsuz etkileniyor. ABD ham petrol stokları geçen hafta 

2.9 milyon varil artış kaydetti (Beklenti: 300 bin varil düşüş). Piyasalarda temkinli görünüm söz konusu. 

 

            Finansal Gündem  

02.50 Japonya BoJ Toplantı Tutanakları,   03.30 Japonya İmalat-Hizmet-Bileşik PMI,   

10.00 Türkiye Tüketici Güven Endeksi,    

12.00 Euro Bölgesi İmalat-Hizmet-Bileşik PMI,    

15.30 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri-Chicago FED Finansal Koşullar Endeksi,    

16.45 ABD İmalat-Hizmet-Bileşik PMI,    

17.00 ABD Fed Başkanı Powell’ın Konuşması,    

17.30 ABD DOE Petrol Stokları,    

18.00 Euro Bölgesi Tüketici Güveni. 
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               USDTRY; Yükseliş eğilimi devam ediyor. İlk destekler 7.80-7.70 seviyesinde bulunuyor. Sonraki destekler ise 

7.57 ve 7.50 seviyeleri olarak görülüyor. İlk direnç 7.95 ve 8.05 seviyelerinde. Bu seviyelerin üstünde sonraki dirençler ise 

8.20 ve 8.48 noktalarında bulunuyor. Sert yükselişin ardından kâr satışları görülse de tepki çıkışı gücünü koruyor. 

 

               EURUSD; Düşüş eğilimiyle birlikte destek arayışı devam ediyor. İlk destekler 1.835 ve 1.800 seviyelerinde 

bulunuyor. Bu seviyelerden tepki alım denemeleri görülebilir. Aksi takdirde sonraki dirençler ise 1.1700 ve 1.1615 seviyeleri 

olarak görülüyor. İlk dirençler 1.1875-1.1900 ve 1.1930 ve 1.1950 seviyelerinde. Çıkışın devamı için 1.1950 seviyesinin 

üzerinde kalıcılık sağlanmalı. Sonraki dirençler is1 1.992-1.2020 ve 1.2060 noktalarında bulunuyor. Destek seviyelerinde 

görülecek olası tepki alımları görülse de satış baskısı sürüyor. 
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            BRENT;  Tepki alım denemeleri direnç seviyesinde satışla karşılaştı. İlk destek 60.00 seviyesinde bulunuyor. 

Sonraki destek ise 57.75 ve 55.00 seviyeleri olarak görülüyor. İlk dirençler 61.25-62.50 ve 64.20-65.00 seviyelerinde. Ancak 

64.20-65.00 bandı daha önemli. Sonraki dirençler ise 66.00 ve 66.70 noktalarında bulunuyor. Düşüş formasyonlarından 

“yükselen takoz” işlerlik kazanmış görülüyor. Düşüş eğilimi sürüyor. 

                   

                   XAUUSD; Tepki alım denemeleri güç kazanabilmiş değil. İlk destek 1.720 seviyesinde bulunuyor. Sonraki 

destekler is 1.708-1.700 ve 1.680 noktalarında bulunuyor. İlk dirençler 1.743 ve 1.755 seviyesinde. Tepki çıkışının güç 

kazanması için 1.755 seviyesi geçilmeli. Bu durumda son dönemde belirmeye başlayan çıkış formasyonlarından "alçalan 

takoz" işlerlik kazanabilir. Sonraki dirençler 1.775-1.785 ve 1.800 noktalarında bulunuyor. Yön arayışı ve sıkışma sürüyor. 
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